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ที่  BLA 12/2562 

       22 มีนำคม 2562 

เร่ือง   ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 

เรียน   ทำ่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มำด้วย   1.    ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
  2.    รำยงำนประจ ำปี 2561 ในรูปแบบรหสั QR Code และแบบลงทะเบียน 
  3.    ข้อมลูกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 
  4.    หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ 
  5.    ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะที่เก่ียวกบักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
  6.    เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในกำรเข้ำร่วมประชมุ กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 
  7.    ข้อมลูกรรมกำรอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562  

8.    ตำรำงเปรียบเทียบกำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท  
  9.    หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
  10.  แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
 11.  ซองบริกำรไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ 
 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 มี
มติให้เรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส านักงาน

ใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัศกุร์ที่ 27 
เมษำยน 2561 แล้วเสร็จภำยใน 14 วนันบัแตว่นัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่ผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.bangkoklife.com) โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุม ปรำกฎ
ตำมสิง่ที่สง่มำด้วยข้อ 1  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  ได้มีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุไว้อยำ่งถกูต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
รับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561   
 

การลงมต:ิ  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 โดย
มีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2561 ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วยข้อ 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และกำร
เปลีย่นแปลงที่ส ำคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2561  

 

การลงมต:ิ  วำระนีไ้มต้่องลงมติจำกผู้ ถือหุ้น เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

ก ำหนดให้บริษัทต้องจดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ที่ได้ผ่ำน
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2561 โดยงบกำรเงินดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำน
กำรตวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั แล้ว โดยสรุป
สำระส ำคญัได้ดงันี ้
 

สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบ                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  หนว่ย : ล้ำนบำท 

 
รายการ 

ปี 2561 ปี 2560 
งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
สนิทรัพย์ลงทนุ 314,047 314,066 298,993 299,046 

สนิทรัพย์รวม 324,578 324,553 308,729 308,729 

หนีส้นิจำกสญัญำประกนัภยั 283,238 283,238 265,978 265,978 

หนีส้นิรวม 286,070 286,058 269,964 269,943 

สว่นของเจ้ำของ 38,508 38,496 38,765 38,786 

เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรำยได้สทุธิ 39,554 39,554 42,915 42,915 

รำยได้จำกกำรลงทนุ 12,255 12,202 11,552 11,552 

ก ำไรสทุธิ 4,960 4,926 3,627 3,645 

ก ำไรตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 2.91 2.89 2.13 2.14 
 

ทัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฎอยูใ่นงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2561 ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วยข้อ 2 
 

การลงมต:ิ  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4    พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระรำชบญัญตัิมหำชนจ ำกดั มำตรำ 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 ก ำหนดให้บริษัทต้อง

จดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี ไว้เป็นทนุส ำรองจนกวำ่จะมีทนุส ำรองไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นีบ้ริษัทมี
ทนุส ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทนุช ำระแล้วจึงไมจ่ ำเป็นต้องตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมในปี 2561 นี ้ 

 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบุคคล แตจ่ะต้อง
ไมม่ียอดขำดทนุสะสม และ/หรือมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่กำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยในปี 
2561 บริษัทมีก ำไรสทุธิทัง้สิน้จ ำนวน 4,926 ล้ำนบำท หรือ 2.89 บำทตอ่หุ้น บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก ำไรเป็นเงินปัน
ผลในอตัรำหุ้นละ 0.72 บำท รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมดประมำณ 1,229 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
จำกผลกำรด ำเนินงำน 6 เดือนแรกของปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 ไปแล้วในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท รวม
เป็นเงิน 546 ล้ำนบำทในวนัที่ 17 กันยำยน 2562 คงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2561 อีกในอตัรำหุ้นละ 0.40 บำท กำร
จ่ำยเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่ำวต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ ถือหุ้ นในที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้กำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิตต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยัด้วย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติจ่ ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2561 ในอตัรำ 0.72 บำทตอ่หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 1,229 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 
ร้อยละ 24.91 ของก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่ง
กำลส ำหรับปี 2561 ไปแล้วในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท รวมเป็นเงิน 546 ล้ำนบำท คงเหลอืเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี 
2561  อีกในอตัรำหุ้นละ 0.40 บำท หรือจ ำนวน 683 ล้ำนบำท โดยให้จ่ำยจำกก ำไรสะสม ซึง่เสยีภำษีในอตัรำร้อยละ 23 
  

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 4,926 3,645 
2. ก ำไรตอ่หุ้น (บำท: หุ้น) 2.89 2.14 
3. จ ำนวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม (ล้ำนหุ้น) 1,708 1,708 
4. เงินปันผล (บำท: หุ้น) 0.72 0.54 
     - เงินปันผลระหวำ่งกำล 0.32 0.32 
     - เงินปันผลงวดสดุท้ำย 0.40 0.22 
5. รวมเป็นเงินจำ่ยปันผลทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 1,229 919 
6. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 24.91 25.23 

 

ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลงวดสดุท้ำย (Record Date) ในวนัพธุที่ 8 พฤษภำคม 2562 โดย
กำรจ่ำยเงินปันผลจะกระท ำได้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั  และบริษัทจะก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลภำยหลงั 

 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระรำชบญัญตัิมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ก ำหนดให้กรรมกำรออกจำก

ต ำแหนง่ตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3 หรือจ ำนวนท่ีใกล้ที่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดในกำรประชุม
สำมญัประจ ำปีทกุครัง้ โดยในปีนีม้ีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ จ ำนวน 5 ทำ่น คือ  

 

1) ดร.ศิริ กำญเจริญดี  กรรมกำรอิสระ 
2) นำงคมคำย ธูสรำนนท์  กรรมกำรอิสระ 
3) นำยพนสั ธีรวณิชย์กลุ  กรรมกำรอิสระ 
4) นำยโชน โสภณพนิช   กรรมกำร 
5) นำยมิโนรุ คิมรูะ  กรรมกำร  

 

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพื่อรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ผำ่นทำงเว็บไวต์ของบริษัท
และแจ้งผำ่นทำงระบบอิเลคทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม -  31 ธนัวำคม 2561 
แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  ดังนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน (โดยกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ด ำเนินกำรสรรหำ โดยคัดเลือกจำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในหลำกหลำยอำชีพ มีวิสยัทศัน์กว้ำงไกล อีกทัง้มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอยำ่ง
อิสระ และเห็นวำ่กรรมกำรที่ครบวำระมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และได้ปฏิบตัิงำนในต ำแหนง่หน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำร และ/หรือ กรรมกำรชดุย่อยได้เป็นอย่ำงดีเสมอมำ จึงเห็นควรเสนอพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรที่ครบวำระทัง้ 5 
ทำ่น กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสบืตอ่อีกวำระหนึง่  

 

ข้อมูลของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอช่ือดงักล่ำวข้ำงต้น ปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยข้อ 3 และหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ
กรรมกำร และค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ ปรำกฎตำมสิง่ที่สง่มำด้วยข้อ 4  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัท (โดยกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งเห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 5 ท่ำนที่เสนอให้แต่งตัง้กลบัเป็นกรรมกำร มี
คณุสมบตัิเหมำะสม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระทัง้ 5 ท่ำน
กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรสืบตอ่อีกวำระหนึง่ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น 
 

อนึง่ ส ำหรับดร.ศิริ กำญเจริญดี ซึง่ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระเกินกวำ่ 9 ปีนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว
เห็นวำ่ทำ่นเป็นผู้มคีวำมพร้อมทัง้ด้ำนวยัวฒุิและคณุวฒุิ มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้บริหำรระดบัสงูทัง้ภำครัฐและ
ภำคเอกชน เป็นผู้มีเกียรติภมูใินสงัคม ที่จะสำมำรถด ำรงควำมเป็นอิสระในกำรปฎิบตัิหน้ำทีก่รรรมกำรอิสระของบริษัท 
อีกทัง้เป็นผู้ที่มคีวำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ในหลำยๆด้ำน รวมถึงในธุรกิจประกนัชีวติ ซึง่จะเป็นประโยชน์
ตอ่กิจกำรของบริษัทเป็นอยำ่งมำก  
 

คณะกรรมกำรกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นวำ่กรรมกำรอิสระสำมำรถให้ควำมเห็นได้อยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ กรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ทัง้ 5 ทำ่น เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 

- 7 - 
 

 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ก ำหนดให้ที่ประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร  
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำกลัน่กรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อย โดย
ได้พิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 และเปรียบเทียบกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บำท (สิบหก
ล้ำนเจ็ดแสนบำท) ซึง่เทำ่กบัคำ่ตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิส ำหรับปี 2561 โดยมีรำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ดงันี ้ 
 

1) คำ่เบีย้ประชมุในฐำนะกรรมกำรบริษัท 
บริษัทจ่ำยเบีย้ประชมุให้กบักรรมกำรบริษัททกุทำ่นเมื่อมีกำรประชมุในอตัรำ 40,000 บำท/ คน  
ประธำนกรรมกำรได้รับคำ่ตอบแทนในอตัรำ 2 เทำ่  

2) คำ่เบีย้ประชมุในฐำนะคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
บริษัทจ่ำยเบีย้ประชมุส ำหรับกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุแตล่ะครัง้ในอตัรำ 40,000 บำท/ คน  
ประธำนที่ประชมุได้รับคำ่ตอบแทนในอตัรำ 2 เทำ่   

3) คำ่บ ำเหน็จกรรมกำร 
คณะกรรมกำรพิจำรณำจดัสรรเงินบ ำเหน็จกรรมกำรแตล่ะปี โดยพิจำรณำตำมระบบกำรให้คะแนนซึง่พิจำรณำจำก
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน และอยู่ภำยใต้กรอบงบประมำณค่ำตอบแทนรวมที่ได้รับ
อนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี 

 

ทัง้นีใ้นปี 2561 มีคำ่ตอบแทนกรรมกำรที่จำ่ยจริงจ ำนวน 14,670,000 บำท (สบิสีล้่ำนหกแสนเจ็ดหมื่นบำท) โดยมี
รำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี 2561 หน้ำ 75  
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
คำ่ตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562  
ภำยในวงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บำท (สบิหกล้ำนเจ็ดแสนบำท) 
 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก ำหนดให้พิจำรณำ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชีในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยพิจำรณำจำกควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกนัชีวิต ควำมช ำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็น
อิสระและเป็นกลำงของผู้สอบบญัชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส ำหรับปี 2562  
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โดยก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท 
และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2562 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ได้รับการแต่งตัง้เป็นปีที่ 
1. นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ 4301 

3356 
6638 
7731 

3 
3 
3 
1 

2. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ         
3. ดร.สวุจัชยั เมฆะอ ำนวยชยั       
4.นำยนนัทวฒัน์ ส ำรวญหนัต์ 

 

อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหำร/ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท  
 

ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 เป็นเงิน 1,954,000 บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนห้ำหมื่นสี่พันบำท) เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9 จำก
คำ่ตอบแทนที่ได้รับในปี 2561 

 

 
 

 
 
 
 
 

หมำยเหต:ุ ค่ำบริกำรอ่ืนหมำยรวมถึงค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบสถำนะกำรด ำรงเงินกองทนุตำมระดบัควำมเสี่ยงและค่ำสอบทำนกำร
ค ำนวณมลูคำ่บริษัทตำมวิธีทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งพิจำรณำ
กลัน่กรองคดัเลือกผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ
อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 4301 และ/หรือ  ดร. ศภุมิตร เต
ชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3356 และ/หรือ ดร.สุวจัชัย เมฆะอ ำนวยชัย ผู้ สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 6638  
และ/หรือ นำยนนัทวฒัน์ ส ำรวญหนัต์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 7731 จำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ สอบ
บญัชี จ ำกัด เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 
2562 เป็นจ ำนวนเงิน 1,954,000 บำท 
 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 2562 (บาท) 2561 (บาท) เปลี่ยนแปลง 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

คำ่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,954,000 1,880,000 74,000 3.9 
คำ่บริกำรอื่น (Non-Audit Fee) 2,530,000 2,470,000 60,000 2.4 
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วาระที่ 8     พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกบัมำตรำ 100  แห่ง พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 21/2560 เร่ืองกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 โดยมีข้อควำมปรำกฎตำมสิง่ที่สง่มำด้วยข้อ 8 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นควรเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที่ 5 กำรประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 45 ให้สอดคล้องกบัมำตรำ 100  แหง่ พระรำชบญัญตัิบริษัท
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแหง่ชำติที่ 21/2560 ดงักลำ่ว 

 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 9     พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 (Record Date) ในวนัที่ 14
มีนำคม 2562  

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้น โปรดเข้ำร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท เป็นตวัแทนผู้ รับมอบฉันทะ รำยละเอียดข้อมูลกรรมกำร
อิสระท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นตวัแทนผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุครัง้นี ้ ปรำกฏตำมสิง่ที่
สง่มำด้วยข้อ 7  

 

บริษัทได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วยข้อ 9 โปรดเลอืกหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบใดแบบหนึ่ง กรอกรำยละเอียดพร้อมลงลำยมือช่ือของท่ำนผู้ ถือหุ้นในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลกัฐำนประกอบ และส่ง
หนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมำเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อควำมสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ก่อนวนัประชมุลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 1 วนั) 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 

       
       (นำยเสนำะ  ธรรมพิพฒันกลุ) 

          เลขำนกุำรบริษัท 
 

                     โดยค ำสัง่คณะกรรมกำร  
                    บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
 
สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์: 0 2777 8846  โทรสำร: 0 2777 8680 
หมำยเหต ุ: บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ฉบบันีไ้ว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Investor/InformationShareholder/21 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (1/17) 

           
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
วนัศกุร์ที ่27 เมษำยน 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ 

เลขที ่23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนวิ ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 
เร่ิมการประชุม  9.00 น. 

ก่อนเปิดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัท แนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้สอบบญัชี และผู้ ร่วมสงัเกตกำรณ์ประชุม
และกำรนบัคะแนน ตลอดจนชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในกำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระกำรประชมุ โดยกำรเปิดคลิปเสียง มีรำยละเอียด
ดงันี ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นำยศิริ  กำรเจริญด ี  ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/  

ประธำนกรรมกำรลงทนุ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยสนุทร  อรุณำนนท์ชยั  กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงคมคำย  ธูสรำนนท์  กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี/ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำยประพนัธ์  อศัวอำรี  กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/ กรรมกำรตรวจสอบ                                                   
5. นำยด ำรงค์  ทวีแสงสกลุไทย  กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
6. นำงสำวิตรี  รมยะรูป  กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรลงทนุ 
7. นำยพนสั  ธีรวณิชย์กลุ  กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
8. นำยคำซฮิึเดะ  โทดะ  กรรมกำร 
9. นำยนิโนรุ คิมรูะ   กรรมกำร 
10. นำยยอูชิิ  ฮอนด้ำ   กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี
11. นำงประไพวรรณ  ลมิทรง  กรรมกำร 
12. นำยโชน โสภณพนิช  กรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
13. นำงสำวชลลดำ โสภณพนิช  กรรมกำร 
14. นำยวิพล  วรเสำหฤท  กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรลงทนุ/ 

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (2/17) 
 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นำยเสนำะ  ธรรมพิพฒันกลุ  ผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่อำวโุส สำยกำรลงทนุ และเลขำนกุำรบริษัท    
2. นำยเรืองศกัดิ ์ ปัญญำบดีกลุ  ผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่อำวโุส สำยกำรตลำด 
3. นำงสำวสจิุนดำ  เลศิเกียรติมงคล  ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. นำงสำวจำรุวรรณ  ลิม้คณุธรรมโม   ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยบญัชีและกำรเงิน 
5. นำงอรนชุ  ส ำรำญฤทธ์ิ   ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยประกนัชีวิต 
6.  นำยคมศร  ชลสวุรรณวฒัน์  ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ส ำนกักฎหมำย 
7.  นำงสำวสภุำภรณ์  ทิพย์ฝัน้  ผู้อ ำนวยกำร ส ำนกัก ำกบักำรปฏิบตัิงำน 
 

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน 
1. นำยเลศิศกัดิ์ สธุรรมพร   ที่ปรึกษำกฎหมำย  

     ส ำนกังำนกฎหมำยคนงึ แอนด์  พำร์ทเนอร์ส  จ ำกดั 
2. นำยปวริศร์  ฟุ้ งเฟ่ืองวงศ์   ที่ปรึกษำกฎหมำย  

     ส ำนกังำนกฎหมำยคนงึ แอนด์  พำร์ทเนอร์ส  จ ำกดั 
3. ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ อภิศรำธนไพศำล ตวัแทนอำสำพิทกัษ์สทิธิ สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 

ค าชีแ้จงวธีิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 
1. กำรประชมุจะพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน ำเสนอข้อมลูในแต่ละวำระและเปิดโอกำสให้ผู้

ถือหุ้นได้ซกัถำมก่อน แล้วจึงจะให้มีกำรลงมติส ำหรับวำระนัน้ๆ กรณีที่ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องกำรซกัถำมก่อนหรือแสดง
ควำมเห็น ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือและแจ้งช่ือ นำมสกุล ทัง้นี ้กรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะให้แจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะมำให้ที่ประชุม
ทรำบด้วยทกุครัง้ 

2. ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีคะแนนเสยีงหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง ถ้ำคะแนนเสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนมีเสยีงชีข้ำดอีกเสยีงหนึง่ตำ่งหำก 
3. กำรออกเสยีงลงคะแนนไมส่ำมำรถแบง่แยกเสยีงได้ หรือไมส่ำมำรถออกเสยีงลงคะแนนบำงสว่นได้ 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรือมีควำมประสงค์จะงดออกเสยีงในวำระใดในกำรประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นกำเคร่ืองหมำยถกูลงในช่องไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จำกนัน้จะมีเจ้ำหน้ำที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ำมำค ำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวำระ ทัง้นี ้
บริษัทจะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดงักล่ำวนัน้ หักออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชุมและถือว่ำ
คะแนนท่ีเหลอืเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวำระนัน้ๆ ทัง้นี ้หำกไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นคดัค้ำน หรือแสดงควำมเห็นเป็นอย่ำง
อื่นให้ถือวำ่ที่ประชมุเห็นชอบ 

5. ส ำหรับวำระกำรพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้กรรมกำร บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม ทัง้ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นมีควำมประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นกำเคร่ืองหมำยถกูลงในช่องเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง จำกนัน้จะมีเจ้ำหน้ำที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อน ำมำค ำนวณคะแนนเสยีงวำ่มีผู้ ถือหุ้นเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นจ ำนวนเท่ำใด ส ำหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้รับบตัรลงมติตัง้แตล่งทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วซึง่มติดงักลำ่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะดงักลำ่ว 

6. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระจะปรำกฏท่ีหน้ำจอเพื่อแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (3/17) 
นอกจำกนีบ้ริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัท

เป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 25560 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยแจ้งผ่ำนระบบข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลกัทรัพย์ และประกำศบนเว็ปไซต์ของบริษัท ปรำกฏวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร 

 

ประธำนท่ีประชมุกลำ่วต้อนรับผู้ เข้ำร่วมประชมุ และรำยงำนผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุ มีรำยละเอียดดงันี  ้
 

ผู้ ถือหุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเอง  103  รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้  89,506,132 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ           837 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้          1,274,185,867  หุ้น 
รวมทัง้สิน้    940 รำย  รวมจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้    1,363,691,999   หุ้น 
              
โดยมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 79.8617 ของจ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 

1,707,566,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัท และได้เปิดประชมุเพื่อพิจำรณำเร่ืองตำมระเบียบวำระ 
              

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 โดยบริษัทได้จดัสง่ส ำเนำ

รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลว่งหน้ำพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้น
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ปรำกฏวำ่ไมม่ีค ำถำม จึงเสนอท่ีประชมุพิจำรณำและลงมติรับรองรำยงำนกำรประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติรับรอง 
รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

- เห็นด้วย 1,364,836,919 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 1,324,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 4,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
 

วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยวิพล วรเสำหฤท กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 

2560 ตอ่ที่ประชมุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ด้ำนรำยได้ มีเบีย้รับรวม 44,039 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1.6% จำกปี 2559 โดยมีเบีย้ปีแรกรวมทัง้หมด 11,947 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 
7.1% ในกรณีที่ไม่รวมเบีย้ช ำระครัง้เดียวจะมีเบีย้ปีแรก 9,056 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 38.6% ทัง้นีเ้บีย้ช ำระครัง้เดียวมีจ ำนวน 2,890 ล้ำน
บำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 37.4% เนื่องจำกบริษัทมีกลยทุธ์เน้นขำยผลิตภณัฑ์ระยะยำวและลดกำรขำยผลติภณัฑ์ระยะสัน้  ด้ำนเบีย้
รับปีตอ่มีจ ำนวน 32,093 ล้ำนบำท ลดลง 0.3% จำกปีก่อน และมีอตัรำกำรเก็บเบีย้ที่ 83% 

 

ด้ำนสว่นแบ่งทำงกำรตลำด บริษัทมีสว่นแบ่งตลำดเบีย้รับปีแรกที่ 7.1% เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ ขึน้มำอยู่ในอนัดบัที่ 5 สว่น
เบีย้รับปีตอ่มีสว่นแบง่ตลำด 7.4% อยูใ่นอนัดบัท่ี 6 และเบีย้ประกนัภยัรับรวมที่ 7.3% อยูใ่นอนัดบัท่ี 6 เช่นกนั 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (4/17) 
 

ทำงด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน มีจ ำนวน 1,716 ล้ำนบำท ลดลง 0.5% เป็นผลสืบเนื่องมำจำกนโยบำยกำรบริหำร
ควบคมุค่ำใช้จ่ำยของบริษัท เมื่อพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่อเบีย้ประกนัรับสทุธิอยู่ที่ประมำณ 4.0% ใกล้เคียงกบัปี 2559 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัคงมีอตัรำสว่นคำ่ใช้จ่ำยด ำเนินงำนต ่ำกวำ่คำ่เฉลีย่อตุสำหกรรม 

 

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 308,729 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 9.3% ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจำกสินทรัพย์ลงทนุที่เพิ่มขึน้ โดย
บริษัทมีสินทรัพย์ลงทนุจ ำนวน 299,065 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 10% บริษัทยงัคงให้น ำ้หนกักบัเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ทัง้จำกภำครัฐและ
เอกชนที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือสงู โดยในปี 2560 มีสดัส่วนในตรำสำรทุนเพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทได้ลงทุนเพิ่มในตรำสำรทุนและ
มลูคำ่ของตรำสำรทนุในตลำดเพิ่มสงูขึน้ 

 

รำยได้จำกกำรลงทุนในปี 2560 รวมทัง้สิน้ 13,259 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำกปีก่อน 0.65% โดยรำยได้จำกกำรลงทุน
ประกอบด้วยรำยได้จำกดอกเบีย้จ ำนวน 10,205 ล้ำนบำท เติบโต 6.7% ในขณะที่รำยได้ก ำไรจำกกำรซือ้และขำยหลกัทรัพย์มีจ ำนวน 
1,346 ล้ำนบำท ลดลง 42.2% และผลตอบแทนจำกเงินปันผลจ ำนวน 1,707 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 17.3%  โดยสรุปอตัรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทนุในภำพรวมของบริษัทอยูท่ี่ 4.65%  

 

ก ำไรสุทธิของบริษัทปี 2560 มีจ ำนวน 3,645 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว 28.8% เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย
เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ และมีก ำไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 2.14 บำท  

 

ในแง่ของมลูคำ่ของบริษัทและมลูคำ่ของธรุกิจใหมใ่นปี 2560 บริษัทยงัคงพฒันำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และมลูคำ่ของ
ผู้ ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีมลูค่ำกิจกำร (Embedded Value) เท่ำกบั 62,740 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีที่แล้ว 14.6% คิดเป็นมลูค่ำต่อ
หุ้น 36.73 บำท ส ำหรับมลูคำ่ธุรกิจใหม ่(Value of New Business) มีมลูคำ่ 1,601 ล้ำนบำท ลดลงเลก็น้อยจำกปีที่แล้ว 1.1% คิดเป็น
มลูคำ่ต่อหุ้น 0.94 บำท เนื่องจำกมีกำรปรับสมมติฐำนในกำรค ำนวณ หำกยงัคงใช้สมมติฐำนเดิมจะมีมลูค่ำเพิ่มขึน้ในอตัรำประมำณ
ร้อยละ 27.9 จำกปีก่อนหน้ำ 

 

ทำงด้ำนอตัรำสว่นควำมเพียงพอของเงินกองทนุสิน้ปี 2560 อยูท่ี่ 252% ซึง่สงูกวำ่เกณฑ์ขัน้ต ่ำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ที่ 100% 
และสงูกวำ่ 140% ที่ส ำนกังำน คปภ.ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรเฝ้ำระวงั    

 

ในปี 2560 บริษัทได้พฒันำและด ำเนินงำนหลกัๆ 4 ด้ำน ได้แก่  
 

ด้ำนท่ี 1 บริหำรพอร์ตสนิค้ำ โดยบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบัสนิค้ำด้ำนควำมคุ้มครองและสขุภำพเป็นหลกั โดยในปีที่ผำ่นมำ
ได้ออกผลติภณัฑ์ ดงันี ้

• “โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้ายแรง” เป็นผลติภณัฑ์คุ้มครองชีวติควบคูส่ญัญำเพิ่มเติมสขุภำพ ประกอบด้วย 
สญัญำประกนัชีวิต บีแอลเอ อุน่ใจ และสญัญำเพิ่มเตมิ บีแอลเอ อีซี แคร์ เหมำะส ำหรับผู้ที่เร่ิมท ำงำนจนถึงวยัเกษียณ 

• “บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค” โดยมีแนวคดิที่เห็นถงึควำมส ำคญัของสขุภำพและกำรมีชีวิตทีม่ัน่คงของคนไทย ชว่ย
เตรียมพร้อมรับมือกบัภำระค่ำใช้จ่ำยตำ่งๆ หำกตกเป็นบคุคลทพุพลภำพถำวรสิน้เชิงจำกเหตกุำรณ์ที่ไมค่ำดฝัน  

• “บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168” เป็นสนิค้ำประเภทสะสมทรัพย์ บริษัทได้พฒันำผลติภณัฑ์เพื่อรองรับส ำหรับกลุม่ลกูค้ำ
วยัท ำงำนท่ีต้องกำรออมเงินและได้รับผลตอบแทนในอตัรำที่สงู ช ำระเบีย้ 8 ปีรับควำมคุ้มครอง 16 ปี คุ้มครองชีวิต
สงูสดุ 1000% ระหวำ่งสญัญำรับเงินคืนรำยปีสงูสดุ 8% รวมผลประโยชน์ตลอดสญัญำ 1102% ของจ ำนวนทนุเอำ
ประกนั  
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• “เกนเฟิสต์สตาร์ทอพั” แบบประกนัออมทรัพย์ส ำหรับคนรุ่นใหม ่ขำยผำ่นช่องทำงธนำคำร มจีดุเดน่ท่ีเง่ือนไขกำรช ำระ
เบีย้ สำมำรถแบง่ช ำระเป็นรำยเดอืนได้โดยไมม่ีกำรคิดดอกเบีย้เพิม่ ท ำให้คำ่เบีย้รวมตอ่ปีไมต่ำ่งจำกจ่ำยเป็นรำยปี 
เหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรสร้ำงวนิยัในกำรออม 

 

ด้ำนท่ี 2 พฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย ในช่องทำงตวัแทน บริษัทได้มุง่เน้นกำรพฒันำควำมรู้และคณุภำพกำรให้บริกำรของ
ตวัแทนประกนัชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทอยำ่งตอ่เนือ่ง รวมถงึกำรยกระดบัตวัแทนในกำรก้ำวสูก่ำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำร
เงิน เพื่อให้บริกำรในกำรวำงแผนกำรเงินรอบด้ำนแก่ลกูค้ำทัว่ประเทศ โดยในปีที่ผำ่นมำบริษัทมีตวัแทนคณุภำพดีเดน่แหง่ชำติ 
(TNQA) จ ำนวน 356 คน และมีที่ปรึกษำกำรเงินอีกมำกกวำ่ 1,200 คน  
 

นอกจำกนีย้งัได้พฒันำสนิค้ำช่องทำง online ให้มคีวำมหลำกหลำยมำกขึน้ ทัง้ประเภทออมทรัพย์ สขุภำพ บ ำนำญ และ
คุ้มครองสนิเช่ือ มีทัง้หมด 5 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ 1. บีแอล สมำร์ทเกน 2. บีแอลเอ สมำร์ทเซฟวิ่ง 168 3. บีแอลเอ อุน่ใจ โรคร้ำย 4. บีแอล
เอ พร้อมเกษียณ แผน A และ 5. แบบประกนัชีวติ คุ้มครองสนิเช่ือเพื่อประชำชน 
 

ด้ำนท่ี 3 ยกระดบักำรบริกำรและโครงสร้ำงพืน้ฐำน บริษัทได้จดัตัง้บริกำร BLA Assistance Line บริกำรผู้ช่วยสว่นบคุคล 24 
ชัว่โมงทำงโทรศพัท์ ส ำหรับสอบถำมข้อมลูของผู้ เอำประกนั รวมถึงข้อมลูชว่ยเหลอืฉกุเฉินทำงกำรแพทย์ภำยในประเทศ กำรส ำรองเข้ำ
ใช้บริกำรอื่นๆ ของบริษัท ทัง้นีส้ทิธิในกำรใช้บริกำรส ำหรับลกูค้ำผู้ถือกรมธรรม์รำยบคุคลช่องทำงตวัแทน ท่ีมีสญัญำเพิม่เติมสขุภำพ 
2011, บีแอลเอ รักษ์สขุภำพ, บีแอลเอ เฮลท์พลสั เทำ่นัน้  

 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้ยกระดบัชอ่งทำง online ให้สำมำรถท ำธุรกรรมได้ครอบคลมุมำกขึน้ โดยบริษัทเป็นบริษัทประกนัชีวติ
รำยแรกที่ได้กำรอนมุตัจิำก คปภ. ตัง้แตก่ำรเสนอขำยจนถึงกำรจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทนผำ่นทำงอเิลก็ทรอนิกส์เป็นรำยแรกในประเทศ
ไทย  

 

ด้ำนท่ี 4 สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีกบัลกูค้ำและตอบแทนสงัคม โดยกำรให้ควำมส ำคญักบักำรเสริมสร้ำงชีวิตที่มคีวำมสขุ ซึง่ใน
ปี 2560 ที่ผำ่นมำ บริษัทได้สนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสงัคมและสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัชมุชนตลอดทัง้ปี   

 

จำกควำมมุง่มัน่พฒันำองค์กรและกำรบริกำรอยำ่งตอ่เนื่อง ในปี 2560 บริษัทได้รับรำงวลัและกำรรับรองตำ่งๆ ท่ีสะท้อนถึง
คณุภำพและมำตรฐำนกำรด ำเนนิธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

• รำงวลั “Thailand’s Top Corporate Brands 2017” องค์กรที่มีมลูคำ่แบรนด์องค์กรสงูสดุในหมวดธุรกิจประกนัชีวติและ
ประกนัภยั 3 ปีซ้อน ในปี 2558-2560 จดัโดยหลกัสตูร M.S. in Marketing คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

• รำงวลั “สดุยอดองค์กรแหง่ปี Thailand Top Company Awards 2017” กลุม่ธุรกิจประกนั ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3 จดัโดย
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ร่วมกบันิตยสำร Business+  

• รำงวลั “ศนูย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหำให้กบัผู้บริโภคดีเดน่ ประจ ำปี 2017” จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) 3 ปีซ้อน 

• กำรจดัอนัดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG rating) ปี 2560 ใน
ระดบั “4 ดำว” เป็นปีที่ 5 จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (6/17) 
ส ำหรับแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจในปีถดัไป บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะปรับรำกฐำนตำ่งๆ เพื่อกำรเติบโตที่ยัง่ยืน เพื่อมุง่สู่

อนำคตผำ่น 5 แนวทำงหลกัๆ ได้แก่ 1. ปฏิรูปช่องทำงกำรขำยแตล่ะช่องทำงให้มีประสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ รวมถึงมองหำโอกำสใหม่ๆ  
ในกำรขำยสนิค้ำ 2. สร้ำงดิจิตลัแพลทฟอร์มเพื่อบริหำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ 3. สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กบัลกูค้ำ ตัง้แตต้่นจนจบ
กระบวนกำร 4. ปรับปรุงรูปแบบกำรน ำเสนอสนิค้ำสูก่ำรวำงแผนทำงกำรเงินอยำ่งรอบด้ำน 5. สร้ำงวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมที่ดีตอ่
กำรพฒันำคนในองค์กร   

 

พร้อมกนันีบ้ริษัทจะท ำกลยทุธ์ดงักลำ่วควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงภำพลกัษณ์ของบริษัท และยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำร
ควำมเสีย่ง ด้วยระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management :ERM)  และมีควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ต้ำน
กำรทจุริตคอรัปชัน่ในองค์กร ทัง้นี ้ เดือนกมุภำพนัธ์ที่ผำ่นมำ บริษัทได้รับกำรรับรองตอ่อำยใุห้เป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริตอีกครัง้อยำ่งเป็นทำงกำร 

 

สดุท้ำยนี ้ บริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงินให้กบัประชำชนทกุระดบัชัน้ พร้อมไปกบักำรมุง่
สูก่ำรเป็นบริษัทชัน้น ำด้ำนกำรประกนัชีวติในระดบัประเทศและภมูภิำค ด้วยกำรเติบโตที่มัน่คงและยัง่ยืน พร้อมสง่มอบประสบกำรณ์ที่
ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและพนัธมิตรทำงธุรกิจไปพร้อมๆ กบัผู้ ถือหุ้น ด้วยกำรสร้ำงมลูคำ่ให้กบับริษัทควบคูก่บักำรด ำเนินงำนภำยใต้หลกั
จริยธรรมและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดงันี ้
 

ผู้ ถือหุ้น 
(วำ่ที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 

เหตใุดก ำไรสทุธิตอ่หุ้นลดลงจำก 3.00 บำทในปี 2559 เหลอื 2.13 บำท ในปี 2560 
 
 

สำเหตทุี่ผลก ำไรลดลงเป็นเร่ืองของกำรตัง้เงินส ำรองฯ พิเศษ และกำรลดลงของก ำไรจำกกำร
ขำยหลกัทรัพย์ตำมที่ได้ชีแ้จงแล้ว 

 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 
 
 
 
 

บริษัทตระหนกัดีถึงควำมส ำคญัของก ำไรสทุธิทำงบญัชีซึ่งเป็นสิ่งที่ส ำคญัต่อผู้ ถือหุ้น อย่ำงไรก็
ตำมบริษัทพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในระยะยำวประกอบด้วย จึง
ไม่ได้เน้นขำยหลกัทรัพย์เพื่อท ำก ำไรมำกนักในปี 2560 หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นพิจำรณำมูลค่ำของ
บริษัทซึ่งค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย บริษัทมีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ 
Embedded Value ในปี 2560 ประมำณ 14.6% เทียบกบัปีก่อนหน้ำ 

ผู้ ถือหุ้น 
(วำ่ที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) 

ตัง้ข้อสงัเกตถึงกำรท่ีธนำคำรกรุงเทพฯ มีคู่ค้ำในธุรกิจแบงค์แอสชวัรันส์เพิ่มขึน้ และท ำให้สินค้ำ
ของบริษัทขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำรได้ยำกขึน้ อีกทัง้พนกังำนธนำคำร ซึ่งได้รับกำรอบรมจำก
บริษัทคู่แข่ง ให้ควำมส ำคญัในกำรขำยสินค้ำของบริษัทคู่แข่งมำกกว่ำ และขอให้บริษัทชีแ้จง
แนวโน้มผลกระทบจำกกรณีดงักลำ่ว 
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กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ ถือหุ้น 
(วำ่ที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (7/17) 
บริษัทได้มีกำรประเมินผลกระทบจำกเหตกุำรณ์ดงักลำ่วต่อยอดขำยของบริษัท ตำมที่ได้เปิดเผย
รำยละเอียดไว้แล้ว บริษัทจะยงัคงขำยสนิค้ำสะสมทรัพย์ที่มอีำยไุมเ่กิน 15 ปี และสนิค้ำคุ้มครอง
เครดิตผ่ำนช่องทำงธนำคำรโดยพิจำรณำจำกมลูคำ่เบีย้รับประกนัรำยใหมใ่นปีที่แล้ว สินค้ำกลุม่
ดงักล่ำวคิดเป็นประมำณร้อยละ 90 ของสินค้ำที่ขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำรทัง้หมด ดงันัน้หำก
พิจำรณำผลกระทบต่อภำพรวมของเบีย้ประกนัรับรำยใหม่ โดยพิจำรณำจำกข้อมลูในอดีตแล้ว 
ผลกระทบท่ีมีตอ่เบีย้ประกนัรำยใหมส่ทุธิทัง้บริษัทนำ่จะน้อยกวำ่ร้อยละ 10 อย่ำงไรก็ตำม กำรที่
ธนำคำรกรุงเทพฯ มีพนัธมิตรเพิ่มขึน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่สนิค้ำที่ขำยในอดีตแตอ่ยำ่งใด 
 

ส ำหรับด้ำนกำรพัฒนำสินค้ำขำยและศักยภำพของพนักงำนขำย บริษัทยังคงพัฒนำอย่ำง
ตอ่เนื่อง โดยในอนำคตอนัใกล้จะได้เห็นกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์ของบริษัทท่ีเปลีย่นแปลงไป 
 

ให้ข้อเสนอแนะวำ่ มีตวัแทนขำยบำงสว่น โดยเฉพำะที่อยูต่ำ่งจงัหวดัยงัมีคณุภำพไม่ดีนกั บริษัท
ควรให้ควำมส ำคญัเนื่องจำกจะเป็นประสบกำรณ์ต่อลกูค้ำของบริษัท และจะมีผลกระทบต่อ
ยอดขำยในอนำคต 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 
 

ตวัแทนที่คุณภำพไม่ดีมีอยู่บ้ำง เป็นปัญหำของอตุสำหกรรมโดยรวม แต่สดัสว่นน้อยมำกเมื่อ
เทียบกับตัวแทนที่มีทัง้หมด บริษัทให้ควำมส ำคัญกับปัญหำดังกล่ำวเสมอมำ และได้มี
มำตรกำรตำ่งๆ ร่วมมือกบับริษัทประกนัชีวิตอื่นๆ ทัง้อตุสำหกรรม เพื่อลงโทษและป้องกนัไมใ่ห้
ตวัแทนไม่มีคุณภำพดงักล่ำวอยู่ในอุตสำหกรรมต่อไป ส ำหรับปัญหำที่เกิดขึน้แล้วบริษัทใช้
มำตรกำรเด็ดขำดด ำเนินกำร รวมถึงกำรติดตำมผู้ กระท ำผิดถึงขัน้กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 
ในขณะเดียวกนัได้พยำยำมแก้ไขปัญหำและช่วยเหลอืลกูค้ำอยำ่งดีที่สดุ 

 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 
 

บริษัทมีศักยภำพในกำรลงทุนที่ดี อีกทัง้ค ำนึงถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ตลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรบริหำรควำมสมดลุย์ระหวำ่งทรัพย์สนิที่ลงทนุ และหนีส้ินตำมภำระ
สญัญำของกรมธรรม์ 
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวินยั ธนศกัดิ์บรรดิษฐ์) 

ในฐำนะที่เป็นผู้ ถือหุ้นและเป็นตวัแทนของบริษัท ได้ให้ควำมคิดเห็นเร่ืองคณุภำพของตวัแทนที่
ไม่ซื่อสัตย์ว่ำ เป็นเร่ืองที่มีอยู่ในธุรกิจแต่มีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั น้ และได้เห็นว่ำบริษัทให้
ควำมส ำคญั และมีกำรจดักำรกบัปัญหำดงักลำ่วอยำ่งจริงจงั จำกนัน้ได้สอบถำมถึงผลกระทบ 
และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ หลงัจำกที่ธนำคำรกรุงเทพฯ มีพนัธมิตรทำงธุรกิจเพิ่มขึน้ 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 
 

บริษัทจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคญักับช่องทำงอื่นเพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มยอดขำยชดเชยส่วนที่หำยไป 
อีกทัง้จ ำเป็นต้องปรับพอร์ตสินค้ำเน้นกำรขำยผลิตภณัฑ์ที่มีระยะยำวมำกขึน้ เพื่อให้มีกระแส
เงินสดรับในระยะยำวจำกเบีย้ประกนัปีต่อไปและมีควำมสำมำรถท ำก ำไรเพิ่มขึน้ ซึง่บริษัทเช่ือ
ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงมลูค่ำบริษัทให้เติบโตได้ในระยะยำว อย่ำงไรก็ดีในระยะสัน้อำจจะเห็นว่ำ
ยอดขำยของบริษัทลดลงเนื่องจำกเป็นช่วงเปลีย่นผำ่นกำรขำยผลติภณัฑ์ระยะสัน้เป็นระยะยำว 
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ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวินยั ธนศกัดิ์บรรดิษฐ์) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 
 
 
 
 

ถือหุ้น 
(คณุวินยั ธนศกัดิ์บรรดิษฐ์) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (8/17) 
สอบถำมถงึกำรพฒันำบคุลำกร ตวัแทน และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน รวมถึงตัง้ข้อสงัเกตวำ่
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ของบริษัท มีเง่ือนไขกำรขำยเพิ่มขึน้ท ำให้น ำเสนอตอ่ลกูค้ำยำกขึน้ 
 

บริษัทจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคญักับช่องทำงอื่นเพิ่มขึน้ เพื่อเพิม่ยอดขำยชดเชยสว่นท่ีหำยไป 
อีกทัง้จ ำเป็นต้องปรับพอร์ตสนิค้ำเน้นกำรขำยผลติภณัฑ์ที่มีระยะยำวมำกขึน้ เพื่อให้มีกระแส
เงินสดรับในระยะยำวจำกเบีย้ประกนัปีตอ่ไปและมีควำมสำมำรถท ำก ำไรเพิม่ขึน้ ซึง่บริษัทเช่ือ
วำ่จะเป็นกำรสร้ำงมลูคำ่บริษัทให้เติบโตได้ในระยะยำว อยำ่งไรก็ดีในระยะสัน้อำจจะเห็นวำ่
ยอดขำยของบริษัทลดลงเนื่องจำกเป็นชว่งเปลีย่นผำ่นกำรขำยผลติภณัฑ์ระยะสัน้เป็นระยะยำว                     
 

สอบถำมถงึกำรพฒันำบคุลำกร ตวัแทน และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน รวมถึงตัง้ข้อสงัเกตวำ่
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ของบริษัท มีเง่ือนไขกำรขำยเพิ่มขึน้ท ำให้น ำเสนอตอ่ลกูค้ำยำกขึน้ 
 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกรฝ่ำยขำยมำโดยตลอด และยิ่งให้ควำมส ำคญัมำก
ขึน้ในสถำนกำรณ์ปัจจบุนั  
ในสว่นของผลติภณัฑ์ที่มเีง่ือนไขมำกขึน้ เนื่องจำกบริษัทได้พยำยำมสร้ำงผลติภณัฑ์ให้ตรงกบั
ควำมต้องกำรของลกูค้ำในแตล่ะกลุม่มำกขึน้ ดงันัน้หำกผู้ เสนอสนิค้ำเลอืกสนิค้ำให้เหมำะสม
กบักลุม่ลกูค้ำ เช่ือวำ่จะเป็นผลดทีัง้ตอ่ผู้ เสนอขำยสนิค้ำ ตอ่ตวัลกูค้ำ และตอ่คณุภำพของธุรกิจ
ที่ขำยได้ในระยะยำว ส ำหรับปัญหำตำ่งๆ ที่ให้ข้อเสนอแนะ ฝ่ำยบริหำรจะรับไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตอ่ไป 

 
ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์) 
 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 
 
 
 
 
 
ประธำนในที่ประชมุ 
(ดร.ศิริ กำรเจริญดี) 

 
ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์) 
 

 

ตัง้ข้อสงัเกตวำ่ ลกูค้ำที่ซือ้ประกนัผำ่นธนำคำรได้รับกำรบริกำรหลงักำรขำยจำกบริษัทน้อยมำก 
และแสดงควำมกงัวลกบักำรท่ีธนำคำรกรุงเทพฯ มีพนัธมติรเพิม่ขึน้ และสอบถำมสดัสว่น
ยอดขำยประกนัผำ่นช่องทำงธนำคำรของบริษัท 
 

จะรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงในอนำคต อยำ่งไรก็ตำมได้มีผลส ำรวจพบวำ่แบบประกนั
สว่นใหญ่ที่ขำยผำ่นธนำคำรเป็นแบบประกนัประเภทออมทรัพย์ ซึง่ลกูค้ำสว่นใหญ่ไมไ่ด้มีควำม
ต้องกำรบริกำรหลงักำรขำยมำกเหมือนผลติภณัฑ์ที่เน้นควำมคุ้มครองตำ่งๆ ส ำหรับสดัสว่น
เบีย้รับปีแรกจำกช่องทำงธนำคำรประมำณ 70% – 80% อยำ่งไรก็ดี ในสว่นของเบีย้ปีตอ่มี
สดัสว่นตอ่รำยได้รวมลดลงเหลอื 60% เนื่องจำกกำรขำยผำ่นช่องทำงธนำคำรสว่นใหญ่จะเป็น
ผลติภณัฑ์ที่มีอำยกุรมธรรม์ไมย่ำวนกั 
 

กรณีที่ธนำคำรกรุงเทพฯ มีพนัธมติรในกำรท ำธุรกิจประกนัชีวิตเพิม่เติม บริษัทตระหนกัและเป็น
หว่งถงึผลกระทบในอนำคต และที่ผำ่นมำไมไ่ด้นิง่เฉยตอ่เหตกุำรณ์ดงักลำ่ว และให้
ควำมส ำคญัมำกในกำรตดิตำมและปรับกลยทุธ์เพื่อรับมือกบัสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 
 

เหตใุดผลตอบแทนกำรลงทนุของบริษัทได้เพียง 4.65% เมื่อเทียบกบัตลำดหลกัทรัพย์ทีม่ี
ผลตอบแทนสงูถึง 20% ในปี 2560 
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เลขำนกุำรบริษัท 
(คณุเสนำะ ธรรมพิพฒันกลุ 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (9/17) 
กำรลงทนุของธุรกิจประกนัชีวติอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของส ำนกังำน คปภ. ซึง่มีเกณฑ์ที่ต้อง
ปฏิบตัิตำมโดยเฉพำะในเร่ืองของกำรด ำรงเงินกองทนุ สง่ผลให้บริษัทต้องค ำนงึถึงควำมเสีย่ง
ในกำรลงทนุท่ีอำจกระทบตอ่ฐำนะเงินกองทนุของบริษัท และโดยลกัษณะของภำระหนีจ้ำก
กรมธรรม์ประกนัชีวิตทีม่ีต้นทนุแนน่อนในระยะยำว ท ำให้บริษัทต้องให้ควำมส ำคญัตอ่กำร
บริหำรควำมเสีย่งจำกดอกเบีย้ โดยเงินลงทนุสว่นใหญ่จะถกูจดัสรรลงทนุในตรำสำรหนี ้
ประมำณ 80% ของสนิทรัพย์ลงทนุ สว่นกำรลงทนุในตรำสำรทนุ บริษัทมีนโยบำยกำรลงทนุใน
สดัสว่นประมำณ 10% ของสนิทรัพย์รวมเทำ่นัน้ ท ำให้ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไมส่ำมำรถ
เทียบเคยีงกบัผลตอบแทนของตลำดหลกัทรัพย์ได้ อยำ่งไรก็ตำมหำกพิจำรณำผลตอบแทนจำก
กำรลงทนุในตรำสำรทนุท่ีบริษัทบริหำรอยูใ่นปีที่ผำ่นมำ จะมีผลตอบแทนกวำ่ 20% ซึง่สงูกวำ่
คำ่เฉลีย่ผลตอบแทนตลำดหลกัทรัพย์ 

 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์) 
 

 

ขอทรำบเป้ำหมำยรำยได้ในปี 2561 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 

บริษัทตัง้เป้ำรำยได้จำกเบีย้ปีแรกไมน่บัเบีย้ระยะสัน้เติบโตไมต่ ่ำกวำ่ 10% 
 
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั) 
 

กำรแก้ปัญหำของกำรขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำรนัน้ ไม่ควรแก้ด้วยกำรปรับโครงสร้ำงของ
ผลติภณัฑ์เพียงอยำ่งเดียว แต่ผู้บริหำรควรต้องพิจำรณำด้วยว่ำจะใช้วิธีกำรใดเพื่อให้พนกังำน
ของธนำคำรเข้ำใจผลิตภณัฑ์ของบริษัท และมีควำมต้องกำรน ำเสนอขำยผลติภณัฑ์ของบริษัท
มำกกวำ่ผลติภณัฑ์ของบริษัทอื่น 

 

ประธำนในที่ประชมุ 
(ดร.ศิริ กำรเจริญด)ี 
 

 

ขอบคณุส ำหรับค ำเสนอแนะ ก ำลงัอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรให้เหมำะสมที่สดุ 
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั) 
 

เป้ำหมำยของผลตอบแทนกำรลงทนุในปี 2561 
 

เลขำนกุำรบริษัท 
(คณุเสนำะ ธรรมพิพฒันกลุ) 
 
 
 

กรรมกำร 
(คณุโชน โสภณพณิช) 
 

เป้ำหมำยของผลตอบแทนกำรลงทุนทำงบญัชีในปี 2561 อยู่ที่ประมำณ 4.5% ลดลงจำกปีที่
แล้วเลก็น้อย เนื่องจำกสนิทรัพย์ลงทนุสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นตรำสำรหนี ้และกำรท่ีน ำเงินใหม่
ไปลงทนุในตรำสำรหนี ้ในภำวะที่ดอกเบีย้ต ่ำ จะถวัเฉลี่ยผลตอบแทนกำรลงทนุรวมของบริษัท
ลงมำ 
 

ให้ข้อมลูเพิ่มเติมวำ่ ผลตอบแทนกำรลงทนุและผลก ำไรทำงบญัชีในงบก ำไรขำดทนุนัน้ ไมร่วม
ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ซึ่งบนัทึกอยู่ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งในปีที่
ผำ่นมีจ ำนวนประมำณ 4,900 ล้ำนบำท  
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ผู้ ถือหุ้น 
(คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั) 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (10/17) 
สอบถำมผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 วำ่ทำงบริษัทต้องตัง้ส ำรอง
เพิ่มหรือไม ่

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) และผู้บริหำร
สำยบญัชีและกำรเงิน 
(คณุจำรุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 (IFRS 9) จะมีผลกระทบกับสินทรัพย์ลงทุน ส่วน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 17 (IFRS 17) จะมีผลกระทบกับหนีส้ินตำมสญัญำ
ประกนัภยั มีแนวโน้มว่ำธุรกิจประกนัภยัจะได้รับกำรผอ่นผนัให้เร่ิมใช้ทัง้ 2 มำตรฐำนพร้อมกนั
ในปี 2565โดยจะเร่ิมใช้ IFRS 9 เพียงบำงสว่นเทำ่นัน้ในปีหน้ำ แตกตำ่งจำกธรุกิจธนำคำรซึง่จะ
เร่ิมใช้ IFRS 9 ในปีหน้ำ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2559 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยสนุทร อรุณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2560 ซึง่ได้ผำ่นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้สอบบญัชีรับอนญุำตจำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 
ที่ปรึกษำ จ ำกัด ได้ตรวจสอบและลงนำมรับรองแล้ว โดยได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไข ส ำหรับรำยละเอียดของงบกำรเงิน 
ประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินหน้ำ 160 ถึง 185 ของรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
ผู้ ถือหุ้น 
(คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั) 
 

สอบถำมสำเหตทุี่คำ่ใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัสงูกวำ่รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 

โดยทัว่ไปธุรกิจประกนัชีวิตจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัที่สงูกวำ่หรือใกล้เคียงกบัรำยได้
จำกกำรรับประกนัภยั เนื่องจำกคำ่ใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัจะรวมค ำนวณคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบั
กำรตัง้ส ำรองหนีส้นิประกนัภยัเข้ำไปด้วย สว่นรำยได้สว่นใหญ่ของธุรกิจจะเป็นรำยได้ที่มำจำก
กำรลงทนุ ซึง่จะไมน่บัรวมเป็นรำยได้จำกกำรรับประกนัภยั 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั) 
 

อยำกทรำบรำยละเอียดต้นทนุเฉลีย่ของผลติภณัฑ์ 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 

ต้นทุนของผลิตภณัฑ์แต่ละแบบนัน้จะแปรผนัไปตำมแบบและระยะเวลำของแต่ละกรมธรรม์ 
นอกจำกนีผ้ลิตภณัฑ์ที่เคยออกในอดีตที่ยงัคงมีผลบงัคบัอยู่ก็มีควำมแตกต่ำงกบัผลิตภณัฑ์ที่
ออกใหมใ่นปัจจบุนั 

 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั) 

 

ขอทรำบนโยบำยป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศ 



 

- 20 - 
 

 
 

ประธำนฯและเลขำนกุำรบริษัท 
(ดร. ศิริ กำรเจริญดี และ     
คณุเสนำะ ธรรมพิพฒันกลุ) 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (11/17) 
ทำงบริษัทมีกำรศกึษำสภำวะตลำดและคำ่เงิน และได้ท ำกำรป้องกนัควำมเสี่ยงให้เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ ในด้ำนกำรลงทุนต่ำงประเทศ คิดเป็น 10% ของสินทรัพย์ลงทุนทัง้หมด โดยเงิน
ลงทุนส่วนใหญ่คือตรำสำรหนี ้ซึ่งจะมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมด เนื่องจำกมีกฎระเบียบ
บงัคบั สว่นเงินลงทุนในตรำสำรอื่นๆ ซึ่งมีสดัส่วนประมำณ 1-2% ไม่มีกฎระเบียบบงัคับ กำร
ป้องกนัควำมเสี่ยงจะเป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยทัว่ไปจะมีกำรป้องกนัควำมเสีย่งที่ประมำณ 
80%-90% 

 

เมื่อไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมแล้ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำและลงมติอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2560           

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติอนมุตังิบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตำมรำยละเอยีดที่เสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,364,636,459 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 1,528,460 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560 

ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชุมวำ่ บริษัทได้ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั มำตรำ 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 
ซึง่ก ำหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี ไว้เป็นทนุส ำรองจนกวำ่จะมีทนุส ำรองไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้
บริษัทมีทนุส ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทนุช ำระแล้วจึงไมจ่ ำเป็นต้องตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติม  

 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้นิตบิคุคล โดยคณะกรรมกำรได้
พิจำรณำแล้ว เห็นควรพิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 ในอตัรำ 0.54 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน
ปันผลทัง้สิน้ 919 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 25.23 ของก ำไรสุทธิหลงัภำษี ทัง้นีค้ณะกรรมกำรได้มีมติอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวดคร่ึงปีแรก ปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท จึงเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อรับทรำบกำร
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล และพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงหลงั ปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.22 บำท 
โดยจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมที่เสยีภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 25 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 
2561 หลงัจำกที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัแล้ว 

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2560 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มี มติรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท และอนุมัติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวดคร่ึงหลงัของปี 
2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.22 บำท รวมเป็นอตัรำเงินปันผลจ่ำยส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 จ ำนวน 0.54 บำท
ตอ่หุ้น คิดเป็นเงิน 919 ล้ำนบำทตำมรำยละเอียดที่เสนอ โดยมีกำรออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (12/17) 
  

- เห็นด้วย 1,364,799,819 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 1,365,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 

ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ต้องให้
กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่ 1 ใน 3 หรือจ ำนวนที่ใกล้ที่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 โดยในปีนีก้รรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่มี 5 ทำ่น คือ 

1) นำงสำวิตรี รมยะรูป  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรลงทนุ 
2) นำยยอูิชิ ฮอนด้ำ   กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง, 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน, 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

3) นำยคำซฮิึเดะ โทดะ  กรรมกำร 
4) นำยวิพล วรเสำหฤท  กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรลงทนุ/  

                                                กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
5)  นำงสำวชลลดำ โสภณพนิช  กรรมกำร 

 

ซึ่งคุณคำซึฮิเดะ โทดะ ได้แจ้งควำมประสงค์ไม่ขอต่ออำยุหลงัจำกครบวำระ ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำบริษัทได้
ประกำศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพื่อรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำน
ใดเสนอช่ือบคุคลใดเพื่อรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  ดงันัน้ คณะกรรมกำรจึงได้พิจำรณำข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทนซึง่ได้ด ำเนินกำรสรรหำ และเห็นวำ่กรรมกำรท่ีครบวำระทัง้ 4 ทำ่น เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสม และได้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยได้เป็นอย่ำงดีเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัท เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 4 ทำ่น กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่อีกวำระ
หนึง่ คือ 

1) นำงสำวิตรี รมยะรูป   
2) นำยยอูิชิ ฮอนด้ำ   
3) นำยวิพล วรเสำหฤท   
4) นำงสำวชลลดำ โสภณพนิช 
และเสนอแตง่ตัง้นำยโคจิ อิชิบะ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนนำยคำซฮิึเดะ โทดะ ท่ีครบวำระ 
นอกจำกนี ้เนื่องด้วยยังมีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงอยู่ 1 ต ำแหน่งจำกที่มีกรรมกำรลำออกในอดีต และยังไม่มีกำรเสนอ

แตง่ตัง้กรรมกำรใหมเ่ข้ำทดแทน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนได้สรรหำโดยใช้หลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมแนวทำงที่
ได้กลำ่วถึงข้ำงต้น และเสนอให้แตง่ตัง้นำยเวทิศ อศัวมงัคละ เข้ำเป็นกรรมกำรเพิ่มเติมแทนต ำแหนง่ที่วำ่งอยู่  

 

ทัง้นีป้ระธำนฯ ได้เสนอรำยละเอียดข้อมลูของผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร ซึ่งได้น ำสง่ให้ท่ำนผู้ ถือ
หุ้นพิจำรณำลว่งหน้ำด้วยแล้ว โดยอยูใ่นเอกสำรประกอบกำรประชมุหน้ำ 27 
 



 

- 22 - 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (13/17) 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีประเด็นค ำถำม จึง

เสนอท่ีประชมุพิจำรณำและลงมติแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลตำมล ำดบั โดยมีคะแนนเสยีงดงันี  ้
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 

นำงสำวิตรี รมยะรูป กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 1,362,635,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9789 
- ไมเ่ห็นด้วย 286,932 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0211 
- งดออกเสยีง 1,365,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 19,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำยยอูิชิ ฮอนด้ำ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 1,362,858,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9909 
- ไมเ่ห็นด้วย 124,232 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0091 
- งดออกเสยีง 1,325,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 19,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำยวิพล วรเสำหฤท กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 1,362,856,936 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9909 
- ไมเ่ห็นด้วย 124,232 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0091 
- งดออกเสยีง 1,326,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 19,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำงสำวชลลดำ โสภณพนิช กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 1,364,160,836 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9909  
- ไมเ่ห็นด้วย 124,232 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0091  
- งดออกเสยีง 23,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
- บตัรเสยี 19,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำยโคจิ อิชิบะ เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนนำยคำซฮิึเดะ โทดะที่ครบวำระ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 1,364,153,036 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9909  
- ไมเ่ห็นด้วย 124,232 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0091  
- งดออกเสยีง 40,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
- บตัรเสยี 9,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (14/17) 
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 

นำยเวทิศ อศัวมงัคละ เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนต ำแหนง่ที่วำ่งอยู ่ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้
- เห็นด้วย 1,362,795,136 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9909  
- ไมเ่ห็นด้วย 124,232 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0091  
- งดออกเสยีง 1,388,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
- บตัรเสยี 19,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั มำตรำ 90 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 
44 ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้พิจำรณำกลัน่กรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บำท (สิบหกล้ำนเจ็ดแสนบำท) ซึ่ง
เทำ่กบัปีที่ผำ่นมำ  

 

ส ำหรับองค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ประกอบด้วย ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร และค่ำบ ำเหน็จ และกรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำร หรือพนกังำนของบริษัทจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 
 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมำกกว่ำ  2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 ภำยในวงเงินไมเ่กิน 16.70 ล้ำนบำท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

- เห็นด้วย 1,366,141,919 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9982  
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
- งดออกเสยีง 23,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0017  
- บตัรเสยี 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ประธำนฯ มอบหมำยให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ เสนอรำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้

ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2561 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบ
บญัชีส ำหรับปี 2561 โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต 
ควำมช ำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงของผู้สอบบญัชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอท่ีประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษำ จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส ำหรับปี 
2561 โดยมีรำยช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (15/17) 
 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ได้รับการแต่งตัง้เป็นปีที่ 
1. นำยชวำลำ  เทียนประเสริฐกิจ 4301 

4800 
3356 
6638 

2 
1 
2 
2 

2. ดร.เกียรตินยิม คณุติสขุ           
3. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ         
4. ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ ำนวยชยั       

โดยก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้ำงต้น เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทได้ และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลำ่วไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ให้บริษัท        ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษำ จ ำกัด จดัหำ
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัทท ำหน้ำที่ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทแทน อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีไม่มี
ควำมสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริษัท โดยก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2561 เป็นเงิน 1,880,000 บำท (หนึง่ล้ำนแปดแสนบำทแปดหมื่นบำท) ซึง่เพิ่มขึน้
ร้อยละ 4.44 จำกจ ำนวนคำ่ตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิในปี 2560 

 

- เห็นด้วย 1,353,632,347 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4816 
- ไมเ่ห็นด้วย 7,053,612 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.5184 
- งดออกเสยีง 5,478,960 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระอื่นๆ 
 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถำมและเสนอแนะเร่ือง
ตำ่งๆ ดงันี ้

 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวินยั ธนศกัดิ์บรรดิษฐ์) 
 

สอบถำมถึงควำมเป็นไปได้ในกำรลดอตัรำสว่นกำรด ำรงเงินกองทนุ เนื่องจำกปัจจบุนัอยู่ที่ 
250% ซึ่งสงูกว่ำ 140% ตำมที่ คปภ. ก ำหนด รวมถึงเสนอให้บริษัทเพิ่มอตัรำกำรจ่ำยเงิน
ปันผลให้มำกกวำ่ 25% ของก ำไรสทุธิ 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 

บริษัทจ ำเป็นต้องมีเงินกองทนุที่สงูกว่ำระดบัที่กฎหมำยก ำหนดระดบัหนึง่เพื่อรองรับควำม
เสี่ยงเมื่อปัจจัยต่ำงๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส ำนกังำน คปภ. ก็มีกำรเฝ้ำระวงัทดสอบควำม
เพียงพอของเงินกองทนุของบริษัทประกนัชีวิตภำยใต้สถำนะกำรณ์ต่ำงๆ และใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทประกนัชีวิตด้วย 
 

ประธำนในที่ประชมุ 
(ดร.ศริิ กำรเจริญด)ี 
 

ส ำหรับเร่ืองนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล คณะกรรมกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว อตัรำ
กำรจ่ำยเงินปันผลขัน้ต ่ำที่ 25% เป็นระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทใน
ระยะยำว ซึ่งหำกในปีใดบริษัทมีผลประกอบกำรที่ดีเกินคำด บริษัทก็สำมำรถพิจำรณำ
จ่ำยเงินปันผลที่อตัรำที่สงูกวำ่ 25% ได้ 
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ผู้ ถือหุ้น 
(วำ่ที่ร้อยตรีนคร แสงนิล) 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (16/17) 
เสนอให้บริษัทตัง้คำ่มำตรฐำน (Benchmark) ในกำรประกอบกิจกำรในปีนี ้3 ประเด็นได้แก่ 
1. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลมำกกว่ำ 25% ของก ำไรสทุธิ 2. ก ำไรสทุธิต่อหุ้นมำกกว่ำ 2.5 
บำท และ 3. ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุมำกกวำ่ 4.7% 

ประธำนในที่ประชมุ 
(ดร.ศิริ กำรเจริญด)ี 
 

ชีแ้จงถึงข้อเสนอแนะทัง้ 3 ประเด็น ข้อแรกประเด็นกำรจ่ำยเงินปันผลชีแ้จงว่ำที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ 25% ของก ำไรสทุธิอยู่แล้ว และจะยังคง
จ่ำยในระดบันีต้่อไป ข้อเสนอที่สองประเด็นเร่ืองก ำไรสุทธิชีแ้จงว่ำ ในฐำนะที่บริษัทเป็น
สถำบันกำรเงิน มีปัจจัยที่มีผลกระทบกำรด ำเนินธุรกิจมำก ซึ่งหลำยปัจจัยเป็นปัจจัยที่
ควบคุมไม่ได้ บริษัทมีกำรประมำณกำรและก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนภำยในโดย
วิเครำะห์และค ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆรอบด้ำน  กำรก ำหนดเป้ำหมำยในลกัษณะที่เสนอเป็น
เร่ืองที่ท ำได้ยำก และอำจเกิดควำมเสียหำยได้ ข้อสดุท้ำยประเด็นผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน ในกำรตัง้เป้ำหมำยบริษัทจะค ำนึงถึงสภำวะแวดล้อมของตลำดเงินและตลำดทุน 
รวมถึงข้อจ ำกัดและวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนภำยในของบริษัทเป็นค่ำมำตรฐำน
ประกอบด้วย ซึง่ที่ผำ่นมำบริษัทสำมำรถบริหำรกำรลงทนุได้ดีเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุเกษม อำคเนย์สวุรรณ) 
 

ให้ข้อสงัเกตว่ำปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผันผวนของก ำไรสุทธิของบริษัทคือกำรตัง้
ส ำรองฯ จึงเสนอให้บริษัทควบคมุกำรตัง้ส ำรองฯ เพื่อลดควำมผนัผวนของก ำไรสุทธิ 
 

ประธำนในที่ประชมุ 
(ดร.ศิริ กำรเจริญด)ี 
 

ปัจจยัส ำคญัที่สง่ผลกระทบตอ่กำรตัง้ส ำรองคอือตัรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงินซึง่มีควำมผนั
ผวน อยู่นอกควำมสำมำรถในกำรควบคุมของบริษัท เป็นปัญหำของทัง้อุตสำหกรรม ซึ่ง
หน่วยงำนด้ำนกำรบญัชีมีควำมพยำยำมอย่ำงมำกที่จะปรับปรุงมำตรฐำนให้เหมำะสมกบั
ธุรกิจประกนัชีวิตให้มำกขึน้ 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำนอกจำกอตัรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงิน รูปแบบของผลิตภณัฑ์สินค้ำ
และกฎกติกำอื่นๆ ของส ำนกังำน คปภ. ยงัคงส่งผลกระทบต่อกำรตัง้ส ำรองฯ ของบริษัท 
โดยที่ผ่ำนมำบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับสมดุลของพอร์ตของสินค้ำโดยกำรเพิ่ม
สดัสว่นของผลิตภณัฑ์แบบระยะยำว เพื่อเป็นกำรลดควำมผนัผวนของกำรตัง้ส ำรองฯ ของ
บริษัท นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรตัง้สมมติฐำนในกำรตัง้ส ำรองฯ ให้มีควำมอนุรักษ์นิยม
มำกขึน้ ซึ่งในระยะสัน้อำจจะท ำให้ผลประกอบกำรแย่ลง แต่ในระยะยำวบริษัทจะมีควำม
ผนัผวนท่ีลดลง  
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุนิรุตถ์ เจริญสขุ) 

สอบถำมผลกระทบของกำรที่ธนำคำรกรุงเทพฯมีพันธมิตรทำงธุรกิจเพิ่มขึน้ รวมถึง
ระยะเวลำที่คำดวำ่จะเห็นผลกระทบชดัเจน  
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุวิพล วรเสำหฤท) 

รำยได้ของบริษัทฯ จะค่อยๆ ได้รับผลกระทบ เนื่องจำกบริษัทคู่แข่งไม่ได้เร่ิมธุรกิจกับ
ธนำคำรฯ พร้อมกนัทกุสำขำทัว่ประเทศ ซึง่คำดวำ่จะเร่ิมเห็นผลกระทบจำกไตรมำส 2 เป็น
ต้นไป ตัง้เป้ำหมำยกำรเติบโตของเบีย้ประกนัรับปีแรก ซึง่ไมน่บัรวมสนิค้ำระยะสัน้ท่ี 10% 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (17/17) 
 

ก่อนปิดกำรประชุม ประธำนฯ แจ้งที่ประชมุว่ำระหวำ่งกำรประชุมมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้โดยมี
จ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุด้วยตนเองเพิ่มขึน้เป็น 154 รำย และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ 855 รำย รวมทัง้หมดเพิ่มขึน้เป็น 1,009 รำย นบั
จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 1,366,165,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.0066 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด 
 

ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชุมพิจำรณำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงกลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลำมำร่วมประชมุ และปิดกำร
ประชมุ 
 
ปิดการประชุมเวลา 11.40 น. 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (1/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  ดร.ศิริ กาญเจริญดี                                                    
อายุ:  70 ปี                                                                                       

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้:  กรรมกำรอิสระ (ได้รับกำรแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 27 เมษำยน 2542) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ:  20 ปี (ณ เดือน เมษำยน 2562) 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 23 ปี (ณ เดือน เมษำยน 2565) 
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
 

การศึกษา / การอบรม 
ปริญญำเอก  Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University,Australia 
ปริญญำโท  Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 
ปริญญำตรี  (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia 
หลกัสตูร ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 5/2550 
หลกัสตูร   Advanced Management Program, รุ่น ที่ 113/2538 Harvard Business School 
หลกัสตูร    Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 6/2548 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  
หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 60/2548 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร  Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4/2546 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

ประวัติการท างาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 2 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตัิงำน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
ธ.ค. 2559 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2553 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2542 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2547 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำร 
 บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 2 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บริษัท ทริส เรทติง้ จ ำกดั 
2546 – ปัจจบุนั  กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน และประธำนกรรมกำรสรรหำ บริษัท ทริส    
                                           คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (2/10) 
 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ 
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผู้ทรงคณุวฒุิ และประธำนคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สนิ 

มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
2553 – ปัจจบุนั อนกุรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรเก่ียวกบักำรปรับปรุงระบบกำรเงินและงบประมำณ  
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ส ำนกังำน ก.พ.ร.) 
2546 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรจดัท ำบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (รำยสำขำ)  
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลงั 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2557 - ก.ค. 2561 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  
 บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - ก.ค. 2561 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ ำกดั (มหำชน) 
2552 – 2557 กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง และกรรมกำรประเมินผลงำนผู้บริหำร ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
2552 – 2557 กรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
2546 - ธ.ค. 2559 กรรมกำรบริหำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2543 - เม.ย.2560 รองประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท น ำ้มนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) 
2543 - ก.พ.2561 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ำกดั (มหำชน) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท    8/8 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมกำรบริหำร*   4/4 (ร้อยละ 100) 
   คณะกรรมกำรลงทนุ   12/12 (ร้อยละ 100) 
   คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 5/5 (ร้อยละ 100) 
   คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตัิงำน 3/3 (ร้อยละ 100) 
   คณะกรรมกำรอิสระ   1/1 (ร้อยละ 100) 

*ดร. ศิริ กำญเจริญดี ลำออกจำกกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร เมื่อวนัท่ี 10 พ.ค. 2561 
 

การถอืหุ้นในบริษัท  -ไมม่ีกำรทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม- 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (3/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 
ชื่อ – นามสกุล:  นางคมคาย ธูสรานนท์   
อายุ: 67 ปี  

สัญชาต:ิ  ไทย 

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมกำรอิสระ (ได้รับกำรแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 1 มีนำคม 2562) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 1 เดือน (ณ เดือน เมษำยน 2562) 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 3 ปี 1 เดือน (ณ เดอืน เมษำยน 2565) 
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
 

การศึกษา  
ปริญญำโท  พฒันำกำรเศรษฐกิจมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
ปริญญำตรี   พำณิชยศำสตร์บณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 26/2546 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
ประกำศนียบตัร  หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 34 สถำบนัพฒันำข้ำรำชกำร 
ปริญญำบตัร   วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 17/2546 สถำบนัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
หลกัสตูร   ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 7 
ประกำศนียบตัร  วิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 1/2554 สถำบนัวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู 

 

ประวัติการท างาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 2 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1 ม.ีค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตังิำน 
เม.ย. 2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
เม.ย. 2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
พ.ย. 2559 - ปัจจบุนั   กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และประธำน    

 กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : ไม่ม ี
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่ม ี
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (4/10) 
ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
ก.ค. 2559 –ก.พ. 2560 กรรมกำรบริหำร กรรมกำรลงทนุ และรักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่   

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
เม.ย. 2557 - มิ.ย. 2559  กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
ม.ค. 2556 - เม.ย. 2557  ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท    6/8 (ร้อยละ 75) 
    คณะกรรมกำรบริหำร*   9/9 (ร้อยละ 100) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  4/4 (ร้อยละ 100) 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตัิงำน 3/3 (ร้อยละ 100) 
คณะกรรมกำรอิสระ   1/1 (ร้อยละ 100) 
*นำงคมคำย ธูสรำนนท์ ได้รับแต่งตัง้เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร เมื่อวนัท่ี 10 พ.ค. 2561 

 

การถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ีทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม- 
 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (5/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายพนัส ธีรวณิชย์กุล 
อายุ:   66 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมกำรอิสระ (ได้รับกำรแตง่ตัง้วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2560) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ:  1 ปี 4 เดือน(ณ เดือน เมษำยน 2562) 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 4 ปี 4 เดือน (ณ เดอืน เมษำยน 2565) 
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
 

การศึกษา  
ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำตรี   เศรษฐศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
หลกัสตูร    Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre,   
   Switzerland 
หลกัสตูร    Marine Consequential Loss Insurance, Germany  
หลกัสตูร   Insurance School of Japan 
หลกัสตูร   Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 129/2553 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

ประวัติการท างาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 2 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
15 ธ.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
26 เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
1 ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษำ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
22 เม.ย. 2554 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
25 ก.พ. 2554 - ปัจจบุนั กรรมกำรธรรมำภิบำล บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
         
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 1 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
9 ก.พ. 2558 - ปัจจบุนั Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited  
 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่ม ี
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    สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (6/10) 
ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค 2561   กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)          
1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค 2561  ประธำนคณะผู้บริหำร บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2554 – 2558      กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท    8/8 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 5/5 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมกำรอิสระ    1/1  (ร้อยละ 100) 
 

การถอืหุ้นในบริษัท กำรถือหุ้นทำงตรง 931,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 27 สงิหำคม 2561) 
 คิดเป็นร้อยละ 0.0545 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
  

 หุ้นทำงอ้อมจ ำนวน 3,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 27 สงิหำคม 2561) 
 คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท -ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) -ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (7/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายโชน โสภณพนิช 
อายุ:   44 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมกำร (ได้รับกำรแตง่ตัง้ วนัที่ 15 ธนัวำคม 2560) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  1 ปี 4 เดือน (ณ เดือน เมษำยน 2562) 
  

การศึกษา  
ปริญญำโท   เศรษฐศำสตร์และควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ Johns Hopkins University 
ปริญญำตรี   เศรษฐศำสตร์ Upper Second Class Honors, University College London 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142/2554 สมำคมสง่เสริมสถำบนั กรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 29/2561  
   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

ประวัติการท างาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ธ.ค.2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 8 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ย.2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั 
2561 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เวลำนำใต้ เรสซเิดนเซส (วิลลำ่) จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท บำงกอก บีทีเอม็ย ูจ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท บำงกอก มิตซูบชิิ ยเูอฟเจ ลสี จ ำกดั 
2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เย็นใจ จ ำกดั 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท วฒันเชิดช ูจ ำกดั 
2539 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลฟิวิ่ง จ ำกดั 
 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่ม ี
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (8/10) 
ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2560 – 2561  Innovative Finance Consultant, UNICEF 
2556 - ก.ค. 2559  กรรมกำรลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – 2559   กรรมกำร บริษัท เวลำ ชะอ ำ เรสซิเดนเซส จ ำกดั 
2555 - 2559  กรรมกำร บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั            
2555 - 2559  กรรมกำร สมำคมนกัวำงแผนกำรเงินไทย 
2555 - 2558  กรรมกำร Cambodia Life Insurance Company Plc. 
2554 – 2559  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร สมำคมประกนัชีวิตไทย 
2554 - ก.ค. 2559  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2554 - ก.ค. 2559  กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2551 - 2559   กรรมกำร บริษัท ไอเดียส์ 1606 จ ำกดั 
2545 – 2559  กรรมกำร บริษัท ตรี เค จ ำกดั 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท  7/8 (ร้อยละ 88) 
    คณะกรรมกำรบริหำร 13/13 (ร้อยละ100) 
 

การถอืหุ้นในบริษัท  กำรถือหุ้นทำงตรง 82,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 27 สงิหำคม 2561) 
คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
 

-ไมม่ีกำรถือหุ้นทำงอ้อม- 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - มี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ   - เป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (9/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

         
ชื่อ – นามสกุล:  นำยมิโนรุ คมิรูะ 
อายุ: 51 ปี  

สัญชาต:ิ  ญ่ีปุ่ น  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมกำร (ได้รับกำรแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 25 มีนำคม 2561) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 1 เดือน (ณ เดือน เมษำยน 2562) 
 

การศึกษา  
ปริญญำตรี  นิติศำสตร์บณัฑติ Kyoto University ประเทศญ่ีปุ่ น 
  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ค. 2561  – ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
มี.ค. 2561  – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 6 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 – ปัจจบุนั   Executive Officer, Head of Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company 
2561 – ปัจจบุนั   Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. (Singapore) 
2561 – ปัจจบุนั   Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore) 
2561 – ปัจจบุนั   Director, Reliance Nippon Life Insurance Company Limited (India) 
2561 – ปัจจบุนั   Director, Reliance Nippon Life Asset Management Limited (India) 
2561 – ปัจจบุนั   Commissioner, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia) 
 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่ม ี
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง) 
2559 – 2561  General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company 
2558 – 2559  General Manager, Treasury and Capital Markets, Nippon Life Insurance Company 
2557 – 2558  General Manager, Separate Account Investment, Nippon Life Insurance Company 
2553 – 2557  General Manager, Investment Division, Head of Investment Planning, Nissay Asset 

Management Corporation 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (10/10) 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท*    6/6  (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน* 3/3  (ร้อยละ 100) 
*นำยมิโนรุ คิมรูะ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ในวนัท่ี 25 มี.ค. 2561 และได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในวนัท่ี 10 พ.ค. 2561 
 

การถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ีทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม- 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ -ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 4 (1/2) 
       

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำท่ีพิจำรณำสรรหำบุคคลผู้ ท่ีเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวติุซึ่งมีประสบกำรณ์จ ำก
หลำกหลำยธุรกิจ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร มีวุฒิภำวะและควำมเป็นมืออำชีพ สำมำรถอทิุศเวลำให้กับงำนของบริษั ทอย่ำง
เพียงพอ ตลอดจนพิจำรณำควำมหลำกหลำยในควำมรู้และประสบกำรณ์ของกรรมกำรแตล่ะท่ำน เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมกำรเหมำะสม สำมำรถ
ปฎิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมเป็นอิสระ โดยมีสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
และมี 1 ท่ำนท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบญัชี และ/หรือกำรเงินเป็นอย่ำงดีและเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมกำรอิสระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ  
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีหน้ำท่ีในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนดให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และให้คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตัง้พนักงำนต ำแหน่งผู้บริหำร จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำท่ี
เลขำนกุำรของคณะกรรมกำรบริหำร 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งและผู้บริหำรระดบัสงูเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแต่งตัง้ผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบดแูล
งำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเลขำนุกำร เพื่อท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยและหลกัเกณฑ์ด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมท่ีบริษัทและหน่วยงำนก ำกบัดแูลของภำครัฐก ำหนด  
กำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำคำ่ตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน เป็นประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ง และพิจำรณำหลกัเกณฑ์
และรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงูท่ีสงูกว่ำ หรือเทียบเท่ำรองผู้จดักำรใหญ่ คดัเลือกบคุคลตำมกระบวนกำรสรรหำ
เพื่อเสนอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุติั และ/หรือ น ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุติัแตง่ตัง้ตำมแตก่รณี ตำมข้อบงัคบับริษัท 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  โดยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน เป็นประธำนกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลกิจกำรให้มีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำม
มั่นใจแก่ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ผู้ ท่ี เก่ียวข้องทุกฝ่ำย  ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้สอดคล้องกับแนวทำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรลงทนุ 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเป็นคณะกรรมกำรกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำสำมคน ผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณ์เป็นเวลำไม่น้อยกวำ่สำมปีเก่ียวกบักำรบริหำรกำรลงทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือกำรวิเครำะห์หลกัทรัพย์ เพื่อท ำหน้ำท่ีดแูลรับผิดชอบ
กำรลงทุนของบริษัท โดยให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกนัชีวิต พ.ศ.2556 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  เพื่อหำรือและก ำหนด
แนวทำง ขัน้ตอน วิธีกำร รวมถึงประเมินผลกำรปฏิบติังำนภำยในระยะเวลำประเมินผลกำรปฎิบติังำนของบริษัท 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 4 (2/2) 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้ก ำหนดนิยำม "กรรมกำรอิสระ"  ให้สอดคล้องตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และข้อก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ท่ี ทจ. 4/2552 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำย
หุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ดงันี ้

(1)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

 (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือ  ผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี 

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บดิำมำรดำ คู่สมรส    พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4)   ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคุมของผู้ ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกวำ่ 2 ปี 

(6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี 

(7)   ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8)   ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยั
ในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(9)   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิ่น
ท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร 

ข้อ 22. กรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องเป็นบคุคลสญัชำติไทย 
ข้อ 23. กำรเลือกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
23.2 ในกำรเลือกคณะกรรมกำร อำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคลครำวละคน หรือ ครำวละหลำย

คนรวมกนัเป็นคณะ ตำมแต่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ท่ีมีอยู่ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

23.3       กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ผู้ เป็นประธำน      
ท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

ข้อ 24. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสดัส่วนหนึง่ในสำม 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั น้ให้จบัสลำกกนัว่ำผู้ ใดจะออก 
ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระในข้อนี ้อำจได้รับเลือกตัง้กลบัมำเป็นกรรมกำรใหม่ได้ 
ข้อ 25. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

25.1 ตำย 
25.2 ลำออก 
25.3 ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535   
25.4 ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตำมข้อ 28 
25.5 ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

ข้อ 26. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนบัแต่วันท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท กรรมกำรซึ่ง
ลำออกตำมวรรคหนึง่ จะแจ้งกำรลำออกของตนให้แก่นำยทะเบยีนทรำบด้วยก็ได้ 

ข้อ 27. ภำยใต้ข้อบงัคบั ข้อ 28 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก
บคุคล ซึง่มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดเข้ำเป็นกรรมกำรแทน ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียัง
เหลืออยู่ 

บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ี
ตนแทน 
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ข้อ 28. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมใน
สี่ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุ และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 29. กรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 30. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำร 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรด้วยก็ได้ 
รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำท่ีตำมข้อบงัคบัในกิจกำร ซึง่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

ข้อ 31. ในกำรประชมุคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชมุอย่ำงน้อยไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน  ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือกกรรมกำร
คนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

  กำรวินิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
 กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน  เว้นแต่กรรมกำรซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้  
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 

ข้อ 32.   ประธำนกรรมกำรเป็นผู้มีอ ำนำจเรียกประชมุ หรือสัง่ให้มีกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรได้ในกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรให้
ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนกำรประชมุ  เว้นแต่ในกรณี
จ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้ 

ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
  ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึง่เป็นกรรมกำรผู้จดักำร โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรก็ได้ 

ข้อ 34. ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้ นส่วนหรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำร
แข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ข้อ 35. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกัช้ำ  หำกมีส่วนได้เสียในสญัญำท่ีท ำกบับริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้ นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 36. คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชมุอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนสำขำ  หรือจงัหวดั
ใกล้เคียง 

ข้อ 37.  คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งตำมท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมกำรบริหำร โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีควบคมุดแูล
กิจกำรของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้และให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 

  ให้คณะกรรมกำรบริหำรเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบริหำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรบริหำรมี
หน้ำท่ีตำมข้อบงัคบัในกิจกำรซึง่ประธำนกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จตำมท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรก ำหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมกำรบริหำรผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้อบงัคบันีใ้นฐำนะกรรมกำร       
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ข้อ 38.   ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริหำรไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้รองประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ในกรณี ท่ีไม่มีรองประธำน
กรรมกำรบริหำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือกกรรมกำรซึง่มำประชมุ
คนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีดงัท่ีก ำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมด จงึถือว่ำครบเป็นองค์ประชมุ 

  กำรวินิจฉัยชีข้ำดของท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรบริหำรจะต้องได้รับกำรออกเสียงไม่
น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนเสียงท่ีเป็นองค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมกำรหนึง่คนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ำคะแนน
เสียงเท่ำกนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

  กรรมกำรบริหำรผู้ใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
ข้อ 39.   คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้มีจ ำนวน คุณสมบัติ หน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ 
  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
  กรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด แต่ทัง้นี ไ้ม่

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรตรวจสอบผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้อบงัคบันีใ้นฐำนะ
กรรมกำร 

ข้อ 40.   ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือกกรรมกำรซึง่มำประชมุคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

  กำรวินิจฉัยชีข้ำดของท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องได้รับกำรออก
เสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงท่ีเป็นองค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมกำรหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ำ
คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด  

ข้อ 41. ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัตัง้ส ำนกังำนสำขำ หรือเลิกส ำนกังำนสำขำของบริษัทได้ 
ข้อ 42. อ ำนำจกรรมกำรท่ีจะท ำนิติกรรมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
ข้อ 43. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผกูพนับริษัท และ/หรือกำร

ท ำนิติกรรมต่ำงๆ แทนบริษัท พร้อมทัง้ก ำหนดเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผกูพนับริษัทของกรรมกำรดงักล่ำวได้ 
ข้อ 44. กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของ เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตำมท่ี

ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็น
ครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้  และนอกจำกนัน้อำจให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิกำรต่ำงๆ 
ตำมระเบยีบของบริษัท 

ควำมในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังำนหรือลกูจ้ำงบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในอันท่ีจะได้รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลกูจ้ำงบริษัท       
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สิง่ที่สง่มำด้วย 5 (4/5) 
หมวดที่ 5  การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 45. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 (สี)่ เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัท กำรประชมุผู้ถอืหุ้นครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำกำรประชมุวิสำมญั 
คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญั  เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบัจ ำนวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่ำหนึง่ในห้ำของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ำ) คน ซึง่หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมญัเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวด้วยในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำร 
ต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ถือหุ้นภำยใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจำกผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 46. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบสุถำนท่ี วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชมุ และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร  และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) 
วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สำม) วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) 
วนั 

 

ข้อ 47. ในกำรประชมุผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี)  มำประชมุไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ำ) คน  หรือไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 
จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมงจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึง่เข้ำมำร่วมประชมุไม่ครบองค์
ประชมุตำมท่ีก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอกำรประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้ำกำรประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรประชมุเพรำะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ ร้องขอให้นัดประชมุใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ ำ 7 
(เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองค์ประชมุ 
 

ข้อ  48. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้  
ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ 
ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชุม 
ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่ำ  หุ้ นหนึ่งมีหนึ่งเสียง กำรออกเสียง
ลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร้องขอและท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนนเสียงลบัก็ให้ลงคะแนน
ลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตำมท่ีประธำนในท่ีประชมุก ำหนด 
 

ข้อ 49. มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมคีะแนนเสียงเท่ำกนั  

ให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 
49.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
(ค)  กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให้

บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 
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สิ่งท่ีส่งมำด้วย 5 (5/5) 
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ กำรออกหุ้นบริุมสิทธิ  หรือหุ้น

บริุมสิทธิชนิดแปรสภำพเป็นหุ้นสำมญัได้ กำรออกหลกัทรัพย์ชนิดอื่นตำมบทบญัญัติของกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท 
 

ข้อ 50. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมีดงันี ้
50.1 พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถงึผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
50.2 พิจำรณำและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก ำไรขำดทนุ 
50.3 พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 
50.4 เลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
50.5 เลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
50.6 กิจกำรอื่นๆ 
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.  การมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสำมำรถพิจำรณำมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จดัส่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ (สิง่ที่สง่มำด้วย 9)  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและ
ดแูลหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส ำหรับผู้ ถือหุ้นนอกจำกนัน้
สำมำรถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเท่ำนัน้ โดยบริษัทได้จดัสง่หนงัสอืหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มำพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้หรือสำมำรถ Download ได้ที่ Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
1.1 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน    

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
1.2 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 
1.3 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องน ำหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ

จะเข้ำประชมุ 
1.4 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทำ่นัน้ 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยระบช่ืุอและรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ คือ  
 

     นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 
     บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
     23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนวิ ถนน พระรำม 9 
     เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310  

 

ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลำยมือช่ือ ผู้มอบฉนัทะ ใส่ซองบริกำรไปรษณีย์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิดผนกึสง่ทำงไปรษณีย์ โดยไมต้่องผนกึตรำไปรษณีอำกรมำยงั 
 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310    

http://www.bangkoklife.com/
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ก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น หรือน ำมำมอบตอ่กรรมกำร หรือบคุคลที่กรรมกำรแตง่ตัง้ก่อนเร่ิมกำรประชมุ       
เพื่อบริษัทจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของทำ่นตอ่ไป 

 

2.  การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบควำมสมบรูณ์และถูกต้องของเอกสำรส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และเปิดรับลงทะเบียน 

ตัง้แต่เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกดั  (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 
รอยัลซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ตำมแผนที่สถำนที่จัดประชุมที่ได้แนบมำพร้อมนี ้     
(สิง่ที่สง่มำด้วย 10)   
 ผู้ เข้ำประชมุจะต้องแสดงเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยของผู้ ถือหุ้นและยงั

ไม่หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง  กรณีที่มีกำรเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกุลให้
ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย โดยบริษัทจะไม่ขอเอกสำร หรือหลกัฐำนอื่นใดนอกเหนือจำกที่ได้กลำ่วมำข้ำงต้น 
เพื่อเป็นกำรกีดกนั หรือสร้ำงภำระให้ผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชมุ 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มำด้วย 9) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน และ

ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท 
2. ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้นและ     

ผู้มอบฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
3. เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเอง 

1. เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนโดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.1 ข้ำงต้น 
2. ส ำเนำภำพถ่ำยหนงัสอืรับรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคลและมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนซึ่งเป็นผู้ เข้ำประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มำด้วย 9) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน และ

ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท  
2. ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง  โดย

ผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3. เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น 
 



 

- 46 - 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 6 (3/3) 

3. ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้เตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรในข้อ 1. และข้อ 2. มำใช้บงัคบักบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้ำประชมุซึง่มิได้มีสญัชำติไทย 
หรือซึง่เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ แล้วแตก่รณี ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 หนงัสอืรับรองกำรเป็นนิติบคุคลนัน้อำจจะเป็นเอกสำรที่ออกโดยสว่นรำชกำรของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ ตัง้อยู่

หรือโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือ
ช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ รวมถึงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

3.2 เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำไทยจะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำไทยแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

  

3.  การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธำนที่ประชุมจะแจ้งวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเข้ำสูว่ำระกำร
ประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
1.1 กำรออกเสียงลงคะแนนให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง เว้นแต่กฎหมำยจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ถ้ำคะแนนเสียง

เทำ่กนั ให้ประธำนมีเสยีงชีข้ำดอีกเสยีงหนึง่ตำ่งหำก  
1.2 กำรออกเสยีงลงคะแนนไมส่ำมำรถแบง่แยกเสยีงได้ หรือไมส่ำมำรถออกเสยีงลงคะแนนบำงสว่นได้ 
1.3 กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนจะสอบถำมที่ประชุมวำ่ มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดคดัค้ำน หรืองดออก

เสยีง โปรดยกมือขึน้ 
1.4 ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตำมที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน ำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมที่ 
ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้ำ ในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
2.1 กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีบริษัทบนัทึกไว้ลว่งหน้ำในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้ำประชุม 
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มำหกัออกจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระ 

2.2 กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสยีงในวำระเลือกตัง้กรรมกำรจะบนัทึกทัง้คะแนนเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสยีง รวมทัง้แจ้งจ ำนวนบตัรเสยี (ถ้ำมี) 

2.3 ประธำน จะแจ้งให้ที่ประชมุทรำบผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ หลงัจำกกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวำระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวมทัง้แจ้งจ ำนวนบตัรเสยี (ถ้ำมี) 
และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทำ่ใด 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 7 (1/2) 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

        

ชื่อ – นามสกุล:  นายสุนทร อรุณานนท์ชัย                                                
อายุ:  76 ปี                                                                                       

สัญชาต:ิ  ไทย  

ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
   และกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตัิงำน 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ:  43 ปี (ได้รับกำรแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2519) 
 

การศึกษา / การอบรม 
ปริญญำ   ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
ปริญญำโท   บริหำรธุรกิจ University of Arkansas, USA 
ปริญญำตรี   Southern Arkansas University, USA 
หลกัสตูร   กำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ปรอ. 366 
หลกัสตูร   กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 5 สถำบนัพระปกเกล้ำ 
หลกัสตูร   ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 6 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 98/2551 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 3 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2560 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรอำวโุส บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ำกดั 
2550 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2519 – ปัจจบุนั  กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2547 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 3 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2541 - ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำร บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
2531 - ปัจจบุนั   กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และประธำนคณะผู้บริหำร บมจ ซี.พี. แลนด์  
2528 - ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำร บริษัท น ำ้ตำลรำชบรีุ จ ำกดั 
 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่ม ี
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท   8/8  (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมกำรตรวจสอบ    5/5 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตัิงำน 3/3 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมกำรอิสระ   1/1 (ร้อยละ 100) 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 7 (2/2) 
การถอืหุ้นในบริษัท  กำรถือหุ้นทำงตรง 579,200 หุ้น (ณ วนัท่ี 27 สงิหำคม 2561) 
    คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  
 

-ไมม่ีกำรถือหุ้นทำงอ้อม- 
 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม มีสว่นได้เสยีในวำระท่ี 6 (พิจำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 8 (1/1) 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท 

 

ค าส่ัง คสช.21/2560 ข้อบังคับของบริษัทปัจจุบัน 
ร่าง ข้อบังคับของบริษัท 

ที่ขอแก้ไขใหม่ 
มาตรา 100 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลำยคน
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะ
เข้ำช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำร
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุ
วสิำมญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและ
เหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวด้วยในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือ
หุ้นภำยในส่ีสิบห้ำวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสือจำกผู้ ถือหุ้น  
          ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มี
กำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลำยซึ่งเข้ำช่ือกัน
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้น
ตำมท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภำยในส่ีสิบห้ำวันนับแต่วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งในกรณีเช่นนี  ้ให้
ถื อ ว่ ำ เ ป็ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ี
คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นท่ีเกิดจำก
กำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำม
สะดวกตำมสมควร  
          ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้ นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้ น
ตำมวรรคสองครัง้ใดจ ำนวน   ผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุม
ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ103  
ผู้ ถื อ หุ้ น ต ำม ว ร รค ส อ ง ต้ อ ง ร่ วม กั น
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจดั
ให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 45.  
        คณ ะกรรมกำรต้องจัด ให้ มี กำร
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปี ภำยใน 4 (ส่ี) เดือน นับแต่วัน
สิน้สุดของรอบปีบัญ ชีของบริษัท  กำร
ประชุมผู้ ถือหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำว
แล้ว ให้เรียกวำ่กำรประชมุวสิำมญั 
       คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้ นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ  เม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นรวมกัน
นบัจ ำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 (ย่ีสิบห้ำ)คน ซึง่หุ้นนับ
รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ำหนึ่ งในสิบของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเข้ำช่ือ
กันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เม่ือใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่ำวด้วยในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำร 
ต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นภำยใน 1 
(หนึ่ง) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจำก
ผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 45.  
         คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชุม
ผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 
ภำยใน 4 (ส่ี) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัท กำรประชุมผู้ ถือหุ้นครำว
อ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำกำร
ประชมุวสิำมญั 
          คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้ น เป็นกำรประชุมวิสำมัญ  เม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่ง
หรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
ทั ง้หมดจะเข้ ำ ช่ือกันท ำหนั ง สื อขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำร
ประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ือง
และเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวด้วยในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้ นภำยในส่ีสิบห้ำวัน  นับแต่วัน ท่ีได้ รับ
หนงัสือจำกผู้ ถือหุ้น  
           ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มี
กำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคสอง ผู้ ถือหุ้น ทัง้หลำยซึง่เข้ำช่ือกนัหรือ
ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมท่ี
บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในส่ี
สิบห้ำวันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำ
ตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่ำเป็น
กำรประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมกำรเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
อนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุม
และอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
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หนังสือมอบฉันทะ 

 
 
 
 
การมอบฉันทะ 
 
 หำกท่ำนผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษัท โดยข้อมลูกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งท่ีแนบมำด้วย 7 หรือ แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้ำร่วมประชมุ และ
ออกเสียงในท่ีประชมุแทน โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ใน 3 แบบดงันี ้
 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป) 
2. แบบ ข. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
3. แบบ ค. (เป็นแบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป) 
 

       เขียนที่..................................................................................... 
       วนัท่ี .............. เดือน ……........................... พ.ศ. ……............. 

(1)  ข้ำพเจ้ำ...................................................................... สญัชำติ................................ อยูบ้่ำนเลขท่ี........................... 
ถนน...................................ต ำบล/แขวง…………......อ ำเภอ/เขต...........................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................... 
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั....................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสำมญั...................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั.............................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั.............................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ............................................................................................. อำย ุ....................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี......................... 
ถนน....................................ต ำบล/แขวง.........................อ ำเภอ/เขต......................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์.......... หรือ 
             (2) ............................................................................................ อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต ำบล/แขวง.........................อ ำเภอ/เขต.......................... จงัหวดั................. รหสัไปรษณีย์.......... หรือ 
              (3) ............................................................................................. อำย ุ..................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต ำบล/แขวง..........................อ ำเภอ/เขต...........................จงัหวดั............... รหสัไปรษณีย์........... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท  กรุงเทพประกนัชีวติ 
จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพงึเลือ่นไป
ในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 

กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร  
  ลงช่ือ ..........................……...............................ผู้มอบฉนัทะ 

                      ( .............................………...................…... )  
      ลงช่ือ ..................………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................ )  
      ลงช่ือ ..................…………..…..........................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…........................... )  

ลงช่ือ ..................…………..…..........................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..….......................... ) 
 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีง 
 

 

อำกร
แสตมป์   

 

20 บำท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

       
       เขียนที่..................................................................................... 
       วนัท่ี ................... เดือน ……......................... พ.ศ. ….............. 

(1)  ข้ำพเจ้ำ............................................................................. สญัชำติ............................ อยูบ้่ำนเลขท่ี........................ 
ถนน...................................ต ำบล/แขวง………………......อ ำเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์............. 
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม........................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั........................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสำมญั......................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั......................................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ...................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั......................................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ............................................................................................. อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................... 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง...........................อ ำเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 
             (2) ............................................................................................ อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................... 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต...................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 
              (3) ............................................................................................. อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี......................... 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............ หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร  หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
 (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

อำกร
แสตมป์   
20 บำท 
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 หน้ำ 2 ของจ ำนวน 4 หน้ำ 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เหน็ด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
          กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
                 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
   ช่ือกรรมกำร   ดร.ศิริ กำญเจริญดี 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมกำร   นำงคมคำย ธูสรำนนท์ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมกำร   นำยพนสั ธีรวณิชย์กลุ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมกำร          นำยโชน โสภณพนิช 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
      ช่ือกรรมกำร          นำยมิโนรุ คิมรูะ 
       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง    
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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หน้ำ 3 ของจ ำนวน 4 หน้ำ 
วาระที่ 8  พิจารณาแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

 (5)  กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี  ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้ น 
  (6)  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
 

  ลงช่ือ ..........................…….................................. ผู้มอบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
 
หมำยเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สำมำรถ
แบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะต้องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตำมแนบ 
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หน้ำ 4 ของจ ำนวน 4 หน้ำ 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ข. 

 

 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 
2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอื่นด้วย     
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง     เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
 

  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................    
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(เป็นแบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) 

 
เขียนที่................................................................................ 

           วนัท่ี ................ เดือน ……....................... พ.ศ. …............. 
(1)  ข้ำพเจ้ำ.............................................................................. สญัชำติ.............................. อยูบ้่ำนเลขท่ี................... 

ถนน.....................................ต ำบล/แขวง……………......อ ำเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์............. 
ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   กรุงเทพประกนัชีวิต   จ ำกดั   (มหำชน)   
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั.......................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสำมญั........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั......................................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ.....................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั......................................................เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ...................................................................................... อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี................................ 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง...........................อ ำเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 

      (2) ...................................................................................... อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี................................. 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............ หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121  รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 

 

 (3)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบำงสว่น คือ 

     หุ้นสำมญั.…………………..…..หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้.........................เสยีง 
     หุ้นบริุมสทิธิ ……………..…..…หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้......................... เสยีง 
           รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ............................................... เสยีง 
 

 (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

อำกร
แสตมป์ 
20 บำท 
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หน้ำ 2 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 

 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
          กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
                 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
   ช่ือกรรมกำร   ดร.ศิริ กำญเจริญดี 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมกำร   นำงคมคำย ธูสรำนนท์ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมกำร   นำยพนสั ธีรวณิชย์กลุ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมกำร          นำยโชน โสภณพนิช 
       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง   

   ช่ือกรรมกำร   นำยมิโนรุ คิมรูะ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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หน้ำ 3 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

 (5)  กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
 

  ลงช่ือ ..........................…….................................. ผู้มอบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 
      ลงช่ือ ..................…………..…...............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
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   หน้ำ 4 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 
 
      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
 

 
หมำยเหต ุ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นเทำ่นัน้ 

2. หลกัฐำนท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงทนุในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2)   หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ำมำรถ

แบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะต้องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตำมแนบ 
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หน้ำ 5 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ค. 

 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 
2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอื่นด้วย     

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง     เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
 

  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................   
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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